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1. MÅL OG BAKGRUNN 

1.1 Innledning analyserapport byrom 

Analysen skal gi oss kunnskap og anbefalinger inn i videre byplanarbeid, både i 
strategisk arbeid og i forhold til konkrete tiltak. Forslagene fra byromsanalysen 
blir spilt inn til den overordnede Bystrategien som skal utarbeides i Byplan 2023. 
Foruten byromsanalysen er det 4 andre analyser: 

 

 

 

 

Arendal bysentrum ligger kompakt mellom heiene 

1.2 Hva oppnår vi med gode byrom? 

 Byrommene- gater, fortau, torg, plasser, parker, brygger og smug er de 
viktigste fellesarealene i en by. Det er i de offentlige byrom at byens kva-
liteter og bykultur kommer til syne. 

 Gode byrom er med på å skape attraktive byer og tettsteder  

 Gode byrom danner rammen om liv og aktivitet og er en uadskillelig del 
av et levende sentrum, da de innbyr til opphold.   

 Gode byrom innbyr til investeringer i sentrum. Handel og næringsaktivitet 
har store fordeler av trivelige gågater, fine plasser og parker, som trekker 
folk til byen. 

 Gode byrom gir økte boligpriser. Byrommene er hagen , lekeplassene og 
nærfriluftsområdene til bybeboeren! 

 Etterspørsel etter sentrumsboliger nær parkområder, sjø/vann er stor, og 
prisene økende. Dette gjelder over hele verden. 

 Gode byrom er investering i helseforebyggende arbeid! De kan motvirke 
sosial isolasjon gjennom å tilby og invitere til møteplasser. For å motvir-
ke ensomhet og inaktivitet er det av stor betydning at vi har attraktive / 
inspirerende byrom. 

 Gode byrom innbyr til å spasere, se på livet, nyte våren, opptre, gjøgle, 
musisere og leke seg. Gode byrom tiltrekker seg folk av alle slag og folk 
trekker mer folk. Gode byrom er en uatskillelig del av et levende sent-
rum. 

 

 
 

 Gode byrom har betydning for klima - Gode byrom kan medføre at flere 
velger å bo i sentrum og oppholde seg der i sin fritid - Behovet for trans-
port reduseres. 
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Krabbebåten i Pollen er et positivt innslag som skaper sosial aktivitet og møteplass 

GODE BYROM = BYLIV= TRIVSEL = AKTIVITET 

LIV-ROM-HUS er et prinsipp som er nedfelt i  kommuneplanens samfunnsdel og 
som er et mål for nye boligområder og for utvikling av sentrum. Dette er en plan-
leggingstanke hvor byliv er målet og førsteprioritet, dernest hvilke byrom som vi 
må ha som ramme for bylivet og hvordan bygningene kan medvirke til å nå 

dette målet.  

1.3 Avgrensning av analysearbeidet  

Analysen har først og fremst tatt for seg byrommene i det historiske bysentrum 
og fysiske sammenhenger som må til for å tilrettelegge for bynær rekreasjon. 

 

Flyfoto med grønn markering av hvilke byrom som har vært i betraktning i tabell bak 

 

I arbeidet med byromsanalysen har det vært diskutert  både ideer til  formgivning 
og rolle/funksjon  på de  ulike sentrumsnære byrommene. Særlig fokus har vært 
på Kanalplassen, Torvet, Sam Eydes plass, Langbrygga og Teaterplassen. Dis-
se er særskilt omtalt i kapitel 2 og 3.  Det har også vært diskusjoner omkring ny 
scene i Pollen, inngang til nytt P-hus og fergekai Tyholmen.  

Tyholmen og Rådhusgaten er behandlet i egen reguleringsplan i 2012. Der er 
det lagt inn en liten park på utsiden av det gamle rådhuset, mot sjøen.  

Flytescenen i Pollen er fjernet til manges glede. I mellomtiden fungerer ny scene 
på Kanalplassen. Når det er behov for scene på sjøen er det planlagt å legge til 
rette for en flyttbar konstruksjon. Det vil være en fleksibel og god løsning.  
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Bildet viser hvilke byrom det har vært fokus på og utarbeidet skisser og ideer for  

I vedlegg framgår i tabell hva bystyret i 2012 besluttet av funksjonsdeling og 
prinsipielle formkriterier for alle de sentrumsnære byrommene. Behandling av  
Byplan 2023 – Byutviklingsstrategi må avklare om dette skal bestå videre. (Ta-
bellen er oppdatert i forhold til planstatus og hva som har skjedd siden sist,derfor 
også noen oppdateringer på anbefalinger.) 

I Barbu har det vært egen reguleringsprosess. Her er det blitt arbeidet med en 
utomhusplan, som viser en park i Barbubukt med lek, plen, badeanlegg.  Det 
endelige resultatet for parken avhenger i stor grav av størrelsen på infrastruktur-
bidraget som skal finansiere parken. Bygningsvolum er her en avgjørende faktor. 
Skisse av utomhusplanen med kommentarer vises i kapittel 3. 

 

 

 

1.4 Bydelssentre/lokalsentre 

I Byplan 2023 er det også fokus på bydelssentre/lokalsentre. (Saltrød, Nedenes, 
His,m.fl.) Denne analysen foreslår ikke konkrete ideer for disse stedene, men  
prinsippene for kvalitet må følges opp,også her. Som ledd i arbeidet med Byplan 
2023 utarbeides kvalitetskrav til utomhusanlegg. Dette vil legges fram for politisk 
behandling og vil være viktige premisser i utarbeidelse av utomhusanlegg i 
kommunen. Det er viktig at alle steder utvikles på en måte som gir gode sosiale 
møteplasser og kontakt. Liv-rom-hus prinsippet må være rettesnor for planleg-
gingen også her. 

Reguleringsbestemmelser må kreve utomhusplaner med konkrete mål for hva 
som skal løses.  

 

 

 
Asfalterte parkeringsplasser helt inn til husveggene oppfordrer i liten grad til hyggeli sam-
vær med andre mennesker. Det må bli høyere krav til hvordan våre omgivelser formes. 
Lokalsentrene må tilby sosiale arenaer i tillegg til handel. Da blir det også mer handel.  

Utomhusanlegg må planlegges på en måte som gir kvalitet med tanke på å byg-
ge sosiale relasjoner og trivsel. Plass til noe grønt, lek- og aktivitet, bord og ben-
ker vil gi en helt annen dimensjon til nærsentrene. I all regulerings -og bygge-
saksbehandling må dette påaktes. For de næringsdrivende vil det også ha verdi 
at folk trives, for da kommer de tilbake. 

I forbindelse med prosjektet Vekst i Øst og ”Løft Saltrød” er det laget noen skis-
ser omkring senteret som viser eksisterende situasjon og muligheter for forbed-
ring gjennom utbygging og sosiale møteplasser både ute og inne:  
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Øverst er Saltrød senter slik det er i dag, nederst er det vist et forslag til en utbygging, 
som kan være med å løfte området og skape gode rom mellom bygg. 
Området mangler i dag gode møteplasser for sosial kontakt.  
Fotomontasje: Malene Rødbakk 

1.5 Universell utforming 

I arbeidet med Byplan 2023 skal universell utforming være premissgivende. Uni-
versell utforming  betyr at forholdene legges til rette for alle aldersgrupper, inklu-
dert bevegelses-,syns-,orienterings - og hørselshemmede. Tradisjonelt har uni-
versell utforming dreid seg om å sikre trinnfrie overganger mellom ulike nivåer. I 
dag handler dette også blant annet om oversiktlig organisering av uterommet, 
ledelinjer og tydelig og konsekvent bruk av materialer, samt god belysning og 
tydelig markering av  overganger mellom kjørbare soner og gangsoner.  

I tilrettelegging av utomhusareal skal tiltakene gi fordeler for alle, men ha særlig 
verdi for funksjonshemmede. Tankesettet er:  

 Nedsatt funksjonsevne er knyttet til personen, mens det er omgivelse-
nes utforming som avgjør om nedsatt funksjonsevne fører til en funk-
sjonshemming.  

I praksis må en legge behovene hos mennesker med nedsatt funksjonsevne til 
grunn for utformingen. 

 

Med manuell rullestol er det ikke lett å bevege seg lenge på bratte partier, ei heller ujevne 
flater.  Løse skilt og klesstativ på fortauet gjør det også mer vanskelig å ferdes. 

I analysefasen har det vært påpekt hvilke hensyn som må tas når det har vært 
diskutert løsningsforslag og ideer for formgivning av byrommene.  Når det kom-
mer til en gjennomføring av byromsoppgradering vil universell utforming være en 
viktig del av bestillingen.  
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1.6 Barn i byen 

I dag er det få steder i bysentrum som er tilrettelagt særskilt for barn og unge. 
For de små er det noen apparater som finnes på Teaterplassen og det finnes en 
lekeplass på Tyholmen, men i de mest sentrale byrommene er det fint lite. Ka-
nalplassen har fått et trappeamfi som er både treffsted og skatested for ung-
dommen, og under scenetaket samme sted møtes også ungdommen for ufor-
mell kontakt. Vinteren 2014 kommer det en skatehall inne i p-huset.  

 

Trappeamfiet på Sam Eyde om vinteren  fungerer som akebakke, bare det ikke brøytes. 

Gjennom planprogrammet for Byplan Arendal 2023 er det vedtatt særskilt fokus 
på barn og unge. I de skisser for løsninger av ulike byrom som har vært framme 
har tilrettelegging for disse gruppene vært sentralt. Det har også vært møter med 
barn og ungdom og det har vært gjort intervju med barnefamilier, som alle øns-
ker seg mer tilrettelegging for lek og aktivitet i bykjernen. Lek på Torvet har sær-
lig vært trukket fram. Det var også ønsker om å gjøre Teaterplassen mer attrak-
tiv. Mange mener plassen er for skyggefull. Her anbefales beskjæring av trærne,  
samt at hekk omkring fjernes.  

”Lekeplassfond” anbefales i kap. 3.5. Dette handler om at utbygger av boligpro-
sjekt i byen må være med å finansiere oppgradering av uterom for lek, som kan 
komme alle til gode. 

 

Tilrettelegging for barn og unge innebærer ulike ting i forhold til aldersgrupper og kjønn. 
Alt fra lekeutstyr, til aktivitetsanlegg og til stille møteplasser, sittegrupper. 
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2. DAGENS SITUASJON - KVALITETER OG 
UTFORDRINGER 

2.1 Sammenhenger og strukturer 

Byen i landskapet 

Utgangspunktet for alle steder begynner i landskap, terreng og vegetasjon.  
Veger, hus og bygde strukturer er alltid lagt i landskapet. 

 
Utsnittet viser hvordan bygningene ligger i det kuperte landskapet og skaper en særskilt 
identitet, Her ses gamle rådhuset, trefoldighetskirken og sjømannskolen 

Arendal sentrum er kompakt og konsentrert  grunnet topografiske forhold. Byen 
ligger nede ved sjøen med omkransende bratte heier. Dette byr på utfordringer 
med hensyn til vekst og utvikling men gir også store fordeler som må utnyttes 
positivt. Gangavstandene er korte og bilen trenger derfor ikke stor plass i sent-
rum. Gode p-anlegg i fjell har gitt god tilgjengelighet med bil til et gangvennlig 
sentrum.  

Veven av store og små grønne områder i byer og tettsteder kalles ”Grønnstruk-
turen .” Bekker, elver, vann og sjøområder er en viktig del av denne strukturen 
som til sammen danner den blågrønne strukturen. 

Veven er god dersom det finnes grønne sammenhenger og koblinger mellom 
parker, kirkegårder, idrettsplasser og andre grønne områder. Slike koblinger 
kalles grøntdrag eller grøntkorridorer. Jo mer natur, desto bedre grønne årer.  

 
Her et godt eksempel på en funksjonell og attraktiv grønn ferdselsåre  vest i kommunen 

Blågrønn struktur har verdi og funksjon som: 
 

 by- og  stedsformende element 

 biologisk faktor 

 ramme om lek og rekreasjon 

 ramme om myk transport 

 viktig for infiltrasjon, rensing og håndtering av overflate- og avløpsvann 

 forbedring av lokalklima og luftkvalitet.  

Naturen i og rundt byer og tettsteder er helt sentralt for folks nære friluftsliv. 
Grønne strukturer med gang-, sykkel- og turveger er viktig for trivsel og helse 
gjennom at det gir rom for lek, rekreasjon, mosjon, opplevelse og sosialt samvær 
til alle årstider.  

I Norge er det svært ofte kort vei fra byen og til grønne omgivelser, men det er 
store forskjeller på hvor mye grønne innslag det er i selve byen og tettbebyggel-
sen og hvor gode, grønne sammenhenger som finnes til omkringliggende rekre-
asjonsområder, sjø og mark. 
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Dersom vi ser på et idealbilde av en by, som grenser ned til sjø, er det gode 
grønne forbindelser gjennom tettbebyggelsen som knytter sjø sammen med 
byens omkringliggende natur -og kulturlandskap. Videre er det gode forbindelser 
for friluftsliv langs med sjø og elv: Se kart. 

(Fra Grønnstrukturplanen 2004)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvordan er den blågrønne veven i Arendal? 

Situasjonen i Arendal viser brudd i forbindelsene, både langs sjø og elv og gjen-
nom tettbebyggelsen mellom sjø og mark. Mange strekk som er utilgjengelige 
langs sjøen skyldes i stor grad  topografiske utfordringer. Det er heller ikke like 
mye grønne områder innad i tettbebyggelsen og sentrum som i den idealiserte 
byen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dersom vi sammenligner Kristiansand og Arendal er Kristiansand nærmere den 
idealiserte byen enn Arendal. Noe av forklaringen finner vi i topografien, men en 
kommer ikke forbi at Kristiansand har hatt en tydeligere parkpolitikk gjennom 
mange årtier som har gitt svært gode resultat for befolkning og besøkende. Tenk 

 

 

IDEALBYEN ARENDAL 



 

9 

 

ARENDAL 2023 Byplan 2023 - BYROM Arendal er historie - Arendal skaper historie 

bare på byparkene, strandparken, promenaden og forbindelser opp til det bynæ-
re rekreasjonsområdet Baneheia. I tillegg er det krav til høy kvalitet på utomhus-
anlegg ellers i byen. 

Selv om det i Arendal er manglende grønne korridorer fra sentrum til omkringlig-
gende rekreasjonsområder er det til gjengjeld korte avstander. Det er slik at jo 
kortere avstand til, og jo mer tilgjengelig et rekreasjonsområde er - jo mer brukt 
blir det. 

I ny Handlingsplan for statlig sikring og tilrettelegging av friluftsområder (2013) 
står det følgende: Små barn bruker mest steder innen 50 meter, voksne innen 
500 meter og ungdom innen 1 km, - Undersøkelser viser at bruken av grønne 
områder synker ved avstander utover dette.  

- Fra sentrum/kulturhuset til lysløype –Ribbervann ca. 2.4 km 

- Fra sentrum til Naturparken/Fløyheia ca. 0.3 km 

- Fra sentrum til Biejordene/Bjønnes ca. 1.6 km 

- Fra  nedre sentrum til Langsæparken ca. 1.2 km 

 

 
Rød ring er slått rundt kulturhuset og viser 1 km avstand. En kommer raskt til sjø og and-
re rekreasjonsområder i Arendal, men det mangler merking /skilting. 

 

En annen  faktor i avstandsrelasjonene er hvordan omgivelsene er fra der du 
bor og til et rekreasjonsområde. Avstander oppleves ulikt – Dersom det er lite 
tiltalende omgivelser, mye trafikk og kjedelige strekk føles det langt å gå, men 
dersom det er tiltrekkende omgivelser, lite trafgikk og hyggelige strekk føles det 
kort. 

 
Kvalitet i omgivelsene der vi skal gå og kvalitet i utformingen av selve gangforbindelsen 
har stor betydning for at det skal være attraktivt, enkelt, sikkert og effektivt å gå for alle. 
Der det er mange som går er det også hyggelig å være. 

2.2 Særskilte kvaliteter Arendals byrom 

 Korte avstander mellom byens uterom som torg,  gågater og plasser / Ulike 
byromskvaliteter, store og små  plasser. Alt fra Torget og Sam Eydes plass, 
til Pollen /Kanalplassen , Teaterplassen og Anton Chr. Houens plass  
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Romstrukturen i Arendal(byromstypologien)defineres av bebyggelsen og landskapet 
omkring. Her er de største rommene i sentrum markert. Torvet ligger for seg selv. Pollen, 
Kanalplassen og Sam Eyde hadde i tidligere tider en tydeligere sammenheng med Kit-
telsbukt, som var med på å definere Tyholmen som en holme. Etter utbygging på Sanden 
er det ikke lenger like god sammenheng. 

 Arendal sentrum har en særegen nærhet til sjø og bryggekanter uten barrie-
rer som trafikkerte veier eller bygg som stenger  

 Arendal har et kompakt bysentrum med boliger i og tett innpå –gode mulig-
heter for aktiv bruk av byrommene. Med flere sentrumsnære boliger vil dette 
forsterkes 

 Parkeringshus i fjell som gir lite biltrafikk i gatene og oppholdsareal for gå-
ende. 

 Arendal har et unikt byrom som få andre byer kan stille opp med: 

 

Pollen – Byens viktigste uterom. Av mange karakterisert som et idealbyrom, 
med møteplasser, intimitet, trivsel, nærhet til sjø, by, utsikt og gode vegger/ om-
givelser, samt både kommersielle og ikke kommersielle tilbud.  

Karakteristisk for Pollen som byrom er at det har tre vegger, mens den fjerde 
veggen/siden er åpen mot Galtesund/havet. Denne åpenheten gir rommet en 
egen verdi. Pollens tre andre vegger og begrensninger er de stramme hus-
rekkene langs Langbrygga og Kirkegaten og den mer oppløste strukturen langs 
Nedre Tyholmsvei. 

Bro over Pollen er til tider en diskusjon som utfordrer det karakteristiske ved 
byrommet, men som kan ha en funksjonell betydning. Dette har ikke vært et 
tema i denne prosessen så langt. I forbindelse med planer for Langbrygga må 
bro over Pollen tas opp til diskusjon. 

 

Pollen er et byrom nærmest det en kan kalle et idealbyrom. Vegger som innramming, sjø, 
sittekanter som gir mulighet for å iakta, delta og møte folk, trær, blomster, uten biler. 
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 Arendal har gamle Beinveier som er snarveier fra sjøen og opp /mellom 

bebyggelsen 

 

På Øvre Tyholmen er satt ut beinveiskilt så  alle kan finne disse snarveiene 

 Vakttårnheia- Fløyheia og Naturparken 

 

Tett på bysentrum er Vakttårnheia, med sjømannskolen som troner på toppen 
foran fylkeshuset og masta på Fløyheia. Derfra og  ned til Barbudalen og jern-
banestasjonen fortsetter Naturparken, der det tidligere var skibakke og flere stier 
enn i dag. Området er en uutnyttet perle for byen.  Rett bak biblioteket opp fra  
Hylleveien, snirkler det seg en sti opp til Fløyheia.På veien opp ligger det gamle 
brannvakttårnet. 

 

  

På veien opp, og i sær på på toppen, er det en fantastisk utsikt over byen. 

 

Ved å følge stien fra Hylleveien opp til Sjømannskolen får en oppleve denne utsikten – en  
attraksjon for byen som i dag er ukjent for mange . 

Drammen har tilsvarende stier i Bragernesåsen rett bak bysentrum med en kafe 
på toppen. Denne er en av de mest benyttede turstiene i Drammen by, ved si-
den av den nye elvepromenaden. Arendal kan, med tilrettelegging, få til en til-
svarende attraksjon.  

Området må tynnes i vegetasjonen, som er i ferd med  å hindre utsikt over byen 
og sjøen. Om  sommeren er det mye mindre å se på grunn av løv på trærne. 
Med ny virksomhet i de gamle skolebyggene og en eventuell reguleringsplan bør 
Naturparken tas med i planarbeidet, for å sikre stiene og naturområdene.  
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2.3 Særskilte utfordringer Arendal sentrum  

 For like byrom – uavklarte funksjoner og roller.  

De tre største plassene i nedre sentrum ; Torvet, Sam Eydes plass og Kanal-
plassen er for like i utforming og tilbyr derfor ikke optimal variasjon i bruk 
/benyttelse. 

Alle tre fremstår som store grå flater og mangler aktivitet mange dager. Unnta-
kene er når det foregår internasjonalt marked, torghandel, 17. mai,  Arendalsuka 
o.a. 

 

 

 Arendal sentrum har ingen parker- bare asfalt! 
 

Ovenstående kritikk er i flere sammenhenger overhørt. I prosessen med byrom-
sanalysen har dette vært diskutert med mange aktører.  

Ønsket om mer grønt i byen (i form av plener) og samtidig fleksible plasser i 
forbindelse med arrangementer er utfordrende. Plen i byen bør ligge  på et annet 
nivå enn gangarealet for ikke å bli tråkket ned. Dette gir mindre fleksibilitet i bru-
ken av byrommene, idet dette skaper nivåforskjeller.  

Det faktum at det ikke finnes grønne parker av noe størrelse i det nedre bypla-
tået kan forklares med knapphet på areal gjennom hele Arendal by sin historie. 
Gjenfylling av sjøareal og stor arealkonkurranse har ikke gitt rom for store parker 
som i andre byer. 

I Arendal er de fleste av plassene knyttet til sjøen eller innvunnet sjøgrunn. Tor-
vet og Kanalplassen er eksempler. Torvet ble fylt igjen etter brannen i 1863 og 
Kanalplassen  i 1933.  ”Kanalplassen var privat hage og lagerplass i mange år, 
helt fram til ”buss-og biltid”. Da ble det på deler av den en rutebilstasjon/p-plass. 
Først i 1973 til byjubileet ble det en festplass og den fikk navnet Kanalplassen, 
etter en navnekonkurranse.” Kilde Ø. Rosenvinge. 

 

Kanalplassen framstod i en tid adskillig mer grønn enn i dag. Dette er for mange et ønske 
om å få til på ny. Det trengs en avklaring i forhold til kanalspørsmålet og bruken av områ-
det til arrangement. Byplan 2023 anbefaler mer grønt enn i dag.  
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På 1960 tallet og et par tiår framover var biler i stor grad tilgodesett i byens uterom. Plass 
for parker og sosiale møtesteder for mennesker var mindre fokusert, og  kom først inn i 
byutviklingsarbeid på 1990 tallet, da Arendal fikk øst-vest forbindelsen og byen mange 
ansiktsløft;  i Pollenområdet, torget, samt gågatene. 

 Det mangler møteplasser med tak/skjerming for vær og vind. (Ideer om å 

benytte den gamle musikkpaviljongen i Pollen har vært oppe til diskusjon,, 

likeledes et møtested med tak ute på Langbrygga)  

 Langsæparken på ”øvre byplatå” kan i liten grad knyttes mot bruk av sent-

rumsbesøkende, grunnet den store høydeforskjellen fra Pollen og omegn. 

Parken blir mer brukt av beboere omkring Langsæ 

 Byens nedre sentrum(platå) har ikke stor utstrekning, og er stort sett be-

bygd , det er få muligheter for å skape nye byrom  

 De  bratte heiene som omgir byen er stort sett  utnyttet med bebyggelse - 

Få muligheter for å skape nye parker her 

Potensialet for å skape ny større park i nedre sentrum er i Barbubukt. Se 

kap.3. 

 Av mindre areal som kan utnyttes til ”grønne parker” finnes Kittelsbukt ,  

Jaktekaia,  og Langbrygga. Fra Grandhjørnet mot Barbu er det nå oppar-

beidet grønne felt og attraktive møteplasser. 

 
Kittelsbukt framstår svært rufsete og lite verdig midt i sentrum med en røys ned mot sjø-

en. Dette er et område som med fordel kan utvikles til en grønn oase for beboere tett 

innpå og alle besøkende i byen. Forslag i illustrasjon om dette senere i dokumentet. 

 Sentrum mangler en belysningsplan. 

Belysning kan være både funksjonell og trygghetsskapende, samt skape  

stemning. Belysning av bygninger og byrom kan understreke kvalitetene i et 

byområde og gi mange vakre og særpregede byrom på kveldstid.( Lysfor-

urensing er et annet tema.) 

 Som nevnt er det mangelfullt tilrettelagt for barn og lek. Om  vinteren mangel 

på skøytemuligheter eller andre tilretteleggingstiltak  

 Byens uterom lider under små budsjett  ndg vedlikehold og drift.  

Kvalitet og standard på byens utegolv; gate- og plassbelegg er til dels slitt og 
utdatert. Det er for eksempel svært liten bruk av granitt, men mye betong  og 
lappete asfalt, særlig på fortau. I gågatene er det behov for rehabilitering. Det er 
setninger  og ujevnheter. 
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Eksempler på forfall er trappene på Sam Eydes plass, benker, gjerder,  lappete 
asfalt, tagging, hærverk og forsøpling: 

  

  

 

Dette handler om estetikk, men i like stor grad om trygghet. Trygghet er vesent-
lig for at byen skal fungere sosialt. Mye mennesker gir sosial kontroll og skaper 
trygghet i seg selv. Da må byrommene invitere til opphold.  Når  byrommene blir 
sjuskete, slitt  og  forsøplet er det erfaringer som viser at hærverk og  mer for-
søpling  finner sted, færre som bruker stedene, eller de overtas av utfordrende 
grupper.  

 

 Beinveiene/mosjonsløypene kartlagt delvis. Mangler fortsettelse av både 
kartlegging og skilting, samt opparbeidelse av de gjengrodde stiene 

 Manglende ”Designprogram for byen”, for eks i forhold til  møblering (Ben-
ker, lysarmatur, trebeskyttere, buss-skur, sykkelholdere, renovasjon, skilt-
bruk, osv.) 

 Tilfeldig kunstplassering  

Gaver i form av ulike kunstinstallasjoner blir gitt til kommunen/byen, men 

kommunen mangler desverre retningslinjer for plassering. I arbeidet med 

krav til kvalitet i utomhusanlegg foreslås retningslinjer  

 

 
 

 Universell utforming – byens uterom  

Det er behov for bedre lesbarhet med tanke på å finne fram, både for synshem-
mede , blinde og orienteringshemmede . Tilstrekkelig plass for god framkomme-
lighet er også utfordrende flere steder i sentrum. 

Løsfotreklamer som står plassert ugunstig, klær for salg, hull og ujevnheter i 
underlaget, trapper inn til butikker og næringsvirksomheter,  sidehellende og 
smale fortau og  innsnevringer på grunn av  uteservering er utfordrende. I tillegg 
er det mange steder bratt og ufremkommelig, i sær på vinteren når det er glatt.  

Manglende snørydding og strøing er utfordrende for mange forflytningshemm-
dede på vinterstid. 
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Universell utforming fordrer omtanke. Gelendere i trapper er bra. Hindringer, sommer som 
vinter, gjør sentrum  vanskelig tilgjengelig . 

Golvet i byrommene – detaljering- tilgjengelighet 

Asfalt, grus, heller, gatestein, støp, gress og trapper har alt sin plass i byrommet, 
avhengig av bruken, de lokale forholdene og den estetiske og historiske sam-
menhengen. Dårlig detaljering og slett vedlikehold gir mange gående, funk-
sjonshemmede og andre problemer med å ta seg fram i byen. God kvalitet i 
grunnarbeider og belegningsmaterialer som er tilpasset den aktuelle bruken, er 
en grunnleggende forutsetning for et vakkert og funksjonelt byrom som skal hol-
de seg over lengre tid. 

På kartet på neste side er det registrert mange forhold i byen med tanke på uni-
versell utforming. Her er det registrert type belegg, hvor det er beplantning, hvor 
det er røykesteder, hvordan det er med nivåforskjeller inne og ute , osv. Regist-
reringen kan brukes i et arbeid med å gjøre bysentrum bedre å ferdes i for alle 
brukergrupper. 

 

 

 

   

 

”Ses i byen ” er et slagord  som må bety tilrettelegging så alle kan alle  kan føle seg vel-
kommen. 

 

Tilgjengelighet handler i stor grad om detaljer. Erfaringer viser nesten alltid at 
universelt utformede løsninger gjør områdene bedre for alle. Syklister, barne-
vogner og rulleskøytere nyter for eksempel godt av at det tilrettelegges for rulle-
stolbrukere. Lettfattelig informasjon i uteareal er viktig for personer med redusert 
syn eller hørsel, samtidig som det er nyttig for den som bare har det travelt.  
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Registreringer utført av siv.ark Ole I. Bording-Arendal kommune 
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3. ARENDAL 2023-ANBEFALINGER 

Det er nærliggende å foreslå tiltak og anbefalinger som tar tak i både kvaliteter 
og utfordringer som er beskrevet  i kapittelet foran. 

3.1 Struktur og sammenhenger 

 

 

 

 

 

En utfordring for Arendal er som nevnt manglende sammenhenger / fragmentert 
grønnstruktur. Forbindelsen mellom byrom og videre ut til sjø og naturmark er 
viktig. Det anbefales derfor å skape  sammenhenger mellom  følgende eksiste-
rende forhold:  

 Beinveier/mosjonsløyper  

 Barnetråkk/skoleveier 
 Historiske  veier og ferdselsårer 
 Boliggater/veier som leder gjennom tettbebyggelsen og ut til skog/sjø/mark 
 Veier og promenanader langs sjøen/ut på sjøen m/båt 
 
En spennende måte å binde mye av dette sammen på er å utvikle:  
DEN GRØNNE RINGEN – Byløypa 

 

 

 

 

 

Det har blitt lansert et forslag om en  konkret byløype på ca. 7km , som kan utvi-
des ved behov. (Forslag fra Fasting Outdoor.) Byløypa kan bli en attraksjon tett 
på bysentrum. Den vil være tilgjengelig for mange som bor sentrumsnært uten 
bruk av bil og gi verdifulle natur-og rekreasjonstilbud, der kulturminner og kul-
turmiljø knyttes på. En slik rundløype vil være svært viktig i forhold til folkehelse 

Ringveier rundt byer er som regel assosiert med bilveier. I Aren-
dal kan vi skape en grønn ringvei. Den kan knyttes på/til boligga-
ter, beinveier, barnetråkk, historiske veier og gå innom målpunkt 
i grønnstrukturen, inkludert sjøen, slik illustrasjonen over viser. 

 

Stilistisk vist viktige grønnblå strukturer/hovedkorridorer, der rød  
farge indikerer behov for tilrettelegging. Orange boliggater kan 
skiltes som utfartsveier til større sammenhengende naturområ-
der. Disse er ikke grønne strukturer, men leder ut til dette. 
Kilde: Grønnstrukturplanen  2004 
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og økt bokvalitet. Det er foreslått  en trasé som for en stor del går i naturmark; 
derfor ”Den grønne ringen”. Den utnytter de grønne korridorene fra sjøen til Ha-
rebakken og gir muligheten for en sammenhengende løype til Myra fra byen. En 
kan velge å gå hele runden eller delstrekk. Den kan tilknyttes beinveier, historis-
ke ferdselsårer og andre stier og løyper , slik at det kan bli et konglomerat av 
rekreasjonsårer nært på byen og videre til de større sammenhengende 
skogsområdene omkring byen, eller til sjøen. Kulturhistorisk løype kan den også 
kalles. Byløypa kan bli et bindeledd mellom Kunnskapshavna, kulturhistorisk 
senter og til Bomuldsfabrikken og Arendal kirkegård.  Mye av løypa følger eksis-
terende veier, stier og løyper, men noen steder må det opparbeides nye forbin-
delser. Blant annet er det foreslått en flytebrygge over Langsæ for å knytte seg 
bedre til Bomuldsfabrikken og gi en ny opplevelse. I Barbudalen må det bygges 
broer og nye stier for å kunne få løypa på naturparksiden. Ideen om en byløype 
vil bli videreført som et eget prosjekt. Dette kan skje i etapper.  Under ses fore-
løpig forslag til trasé for byløypa,  foreslått av Fasting Outdoor/Jan Fasting:  

 

 

Statens vegvesen har utviklet en nasjonal gåstrategi som inngår i ny Nasjonal 
Transportplan 2014–2023. En planlagt målsetning er å utvikle 50 lokale gåstra-
tegier innen 2016. Gåstrategien er en viktig del av samarbeidet med Statens 

egvesen i Miljødirektoratetsnærmiljøsatsing. Helsedirektoratet er involvert i flere 
av Miljødirektoratets pilotprosjekter, Kommunen ønsker også å følge opp den 
nasjonale gåstrategien, der det er et mål å få flere til å gå gjennom å skape 
kvalitet i omgivelsene. Der det er mange som går er det også hyggelig å være. 
Byløypa er et prosjekt som kan bidra til dette, sammen med Beinveier og andre 
tiltak, se under. 

 

 

Beinveier: 

Arendal kommune har så langt utarbeidet 2 kart over Kultur- og mosjonsløyper  -  
Beinveier  i sentrum. Dette er stier, trapper  og veier som er svært attraktive. På 
Øvre Tyholmen er det også satt ut skilt som viser vei. Det er registrert flere Bein-

Trær og vegetasjon i byen 
skaper identitet, særpreg og 
gir gode opplevelser, ved 
siden av å fungere som  
luftrensere og biotop for fugl 
og annen fauna. Her fra 
Strømsbuveien. 
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veier i sentrum  og det er derfor ønskelig å fortsette arbeidet med å lage flere 
kart og skilt ute.  

 

 

 
Gamle Beinveier gror noen steder igjen. Kommunen må 
få de fram i lyset gjennom skilting og tilrettelegging. 
Folkehelse! 

I oppfølging av gåstrategien og fokus på universell utforming er det i samarbeid 
med Frameworks AS laget et  forenklet og stilistisk kart  som viser hvor mange 
minutter det tar å gå mellom enkelte målpunkt og hvor tilgjengelig det er. Dette 
kartet tenkes viderutviklet på kommunens web-sider og kan utvikles til å bli mer 

detaljert og knyttes mot andre typer kart og  
informasjon. 

 
Gangkart som viser hvor mange minutter det tar å gå mellom ulike målpunkt rundt sen-
trum, som kan anspore til å bruke beina mer.  
Illustrasjon: Frameworks AS  

 

Kartlegging – Tilgjengelighet ned til og langs sjø 

Forbedringspotensialet bør kartlegges og arbeid med tilgjengelighet for allmenn-
heten langs og ned til sjøen, der dette er mulig, bør være et prioritert arbeid de 
neste årene.  

Det anbefales at et slikt arbeid kjøres som et eget prosjekt, der det avdekkes 
behov for tiltak. Tiltak kan være alt fra planavklaringer til konkrete fysiske tiltak.  

Historiske veier 

For å sikre historiske verdier og se disse i sammenheng med rekreative verdier 
bør gamle ferdselsårer og rekreasjonsområder kartlegges og ses i sammenheng 
med tiltak for å forbedre muligheter for å kunne gå og sykle. Snarveier, barne-
tråkk og skoleveier må registreres i denne sammenhengen. 
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3.2 Funksjon og roller – Byrom 

En by bør tilby ulike byrom. Byrommenes viktigste funksjon er  
MØTET MELLOM MENNESKER . Her møter vi den fremmede og det 
fremmede i vårt samfunn. På tvers av generasjoner, etnisitet og re-
ligion. I de offentlige rommene vi møtes i er det ikke ”sosiale filtre” 
som det er på de stedene du selv velger å vanke. (P. Butenschøn) 

 

 

 

Hvilke byrom skal Arendal tilby?  

Byrommene må invitere  ulike brukergrupper og det må være attraktivt å møtes i 
byen. De må betjene ulike behov og funksjoner, både for de besøkende og de 
som bor i byen.  

    

 

Livet i byrommet påvirkes av utformingen  

Uterom er ikke en rest mellom bygningene, men en sosial arena: et sted for 
mennesker å være, uavhengig av om man bor i en storby eller i et lite tettsted. 
Det vil derfor være hensiktsmessig å se på samspillet mellom fysisk utforming og 
sosialt liv.  

Byrom har vegger, gulv, tak, innganger, møbler, beplantning, utsmykning, belys-
ning og tekniske innretninger. Gode byrom skapes ved å arbeide med alle disse 
elementene, enkeltvis og i samspill.  

Fasadene er byrommets vegger og betyr mye for rommets utforming og bruk. 
Aktive fasader med mange innganger til butikker, restauranter, bibliotek,kino, 
teater og lignende gir liv til byrommet. 

 

Bank i 1. etg. ut mot et byrom gir lite liv tilbake. Her Torvet. 
 

Kommunen, Arendal By AS og gårdeiere må være seg dette bevisst ved etable-
ringer i bysentrum. Det er ikke likegyldig om det er en bank eller en kafé som 
kommer inn mot et byrom, over eksemplifisert på torvet.  
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Figuren viser viktige sammenhenger for byrommets sosiale aktiviteter, som fysisk form, 
tilbud og tilgjengelighet. 

I denne analysen er det først og fremst ”fysisk form” som er fokusert.  

Som ledd i arbeidet med Byplan 2023 utarbeides en kvalitetsveileder for utom-
husanlegg, i mange kommuner kalt en utomhusnormal. Her vil det komme konk-
rete krav og mål for utforming av felles uterom. Retningslinjer og formkriterier 
innen Universell utforming, møblering, lekeplasser, kunst i uterommet, belysning, 
beplantning med mer.  

Uterom som trekker til seg ulike brukere til forskjellige tider på døgnet året rundt, 
oppfattes i stor grad som gode og vellykkete.  

Kvalitet, funksjon og estetikk vil avgjøre om et uterom er innbydende, og om det 
trekker til seg ulike mennesker. 

 

 

E R FA R I N G E R   

Det gode byrom tilbyr: 

1. Beskyttelse mot trafikk og ulykker 

2. Beskyttelse mot kriminalitet og vold 

3. Beskyttelse mot dårlig klima 

4. Beskyttelse mot ubehagelige sansepåvirkninger 

5. Mulighet til å spasere 

6. Mulighet til å bli stående 

7. Mulighet til å sitte ned 

8. Mulighet til å betrakte 

9. Mulighet for å samtale 

10. Mulighet til lek og utfoldelse 

11. Mulighet til varierte aktiviteter 

12. Mulighet for fred og inaktivitet 

13. Å tilfredsstille fysiologiske behov 

14. Småskala service som telefon, post ol. 

15. Mulighet for å nyte godværet 

16. Estetiske kvaliteter og positive sanseopplevelser. 

– Arkitekt Jan Gehl 

Anton Chr. Houens plass 
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3.3 Arendals byrom-potensiale for forbedringer 

Urbane uterom bør ses i sammenheng med hverandre. Variasjon i typer og 
størrelser kan være med å gi en bedre opplevelse av sentrum.  

 

Arendal er rik på variasjon i byrom, men har i mindre grad dyrket de fram- heller ikke 
forbindelse mellom dem. 

Vi  bør få til:  

 Høyere grad av grøntinnslag og kvalitet på plassene /byrommene i form av 

materialvalg på belegg, belysning , møblering 

 Dyrke fram forbindelsene mellom byrommene 

Forbindelsene kan bli bedre gjennom mer ensartet og høyere kvalitet på belegg. 
Videre kan design på møblering, skilting, belysning også skape bedre forbindel-
ser.  Fortau kan med fordel gjøres bredere der det er plass . Treplanting , bloms-
teranordninger og annen beplantgning er også verktøy for å binde uterom bedre 
sammen til et triveligere sentrum.   

Andre tiltak som kan bidra til bedre forbindelser er  bedre skilting og utbedring av 
Beinveiene.  

 

Kittelsbukt er som vist tidligere i dokumentet svært lite kultivert. I Designhåndboka for 
Kittelsbukt er denne illustrasjonen et eksempel på hva som kan gjøres med dette byrom-
met. Det ville ha gitt mye til byen. Illustrasjon: Sjur M .Moe, for ark.kontoret Kjell Jensen 
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3.4 Roller – og utforming sentrale byrom: Sam Eyde -
Torget – Kanalplassen/Langbrygga/Teaterplassen – 
Barbu 

I planprogrammet til Byplan Arendal 2023 ble følgende spørsmål ønsket besvart 
gjennom byromsanalysen: 

 Hvilken rolle skal de ulike byrommene spille? 

 Hvor skal barna leke, ungdommen ”henge” og de eldre møtes? 

 Hva skal være festplassen, den politiske plassen, festivalplassen og 
markedsplassen? 

 Hvilke prinsipper bør gjelde for bruk og utforming?   

I juni 2012 ble roller og premisser til de ulike byrommene avklart i bystyret. 
(21.06.2012). Vedtaket 21.06.2012 innebærer en tydeligere politisk styring av 
aktiviteter og formgivning , spesielt med tanke på Torvet og Kanalplassen. 

Se tabeller i etterfølgende tekst og i vedlegg. (Oppdatert i forhold til planstatus) 

Oppdraget til kommunens administrasjon har vært og er:  

 Mer grønt i sentrum 

 Tilrettelegging for barn og unge 

 Universell utforming  

 Utforming av Torvet og Kanalplassen med henblikk 
på historiske preferanser 

Dette oppdraget skal balanseres mot behovet for å ha fleksible byrom med tanke 
på arrangement. Kommunens kulturnettverk og arrangementsansvarlige er blant 
annet opptatt av at Kanalplassen fortsatt må være en stor åpen plass uten nivå-
forskjeller og faste installasjoner på bakken. Eventuelle gressflater bør etter de-
res vurdering ligge i randsonene.  

Disse utfordringene må løses gjennom videre planer for  Kanalplassen. Det som 
virker å være stor enighet om er ønske om et nytt og bedre belegg på bygolvet. 
Slik det ser ut nå kan ikke være noe langvarig fenomen. Belegget er midlertidig 
lappet sammen med asfalt og  gamle betongstein. På vinteren ser det ekstra trist 
ut, uten noen blomsterurner, tak over scenen etc.  

 

Spørsmålet om mer grønt i sentrum er det mest utfordrende 

Med grønt i denne sammenheng menes andre belegg/dekker enn harde grå 
flater. Først og fremst plenflater, men det kan også være andre vegetasjonsinn-
slag. Arendal bysentrum har mye harde belegg og særlig iøynefallende grå er de 
3 største byrommene; Torvet, Sam Eydes plass og Kanalplassen, som tidligere 
nevnt. For arrangement som Arendalsuka, Internasjonalt marked og konserter er 
det positivt at disse byrommene er såvidt fleksible, men i resten av årets dager 
framstår de tomme og ødslige og uten liv og røre. Under debattter og politisk 
behandling har det vært satt fokus på en vekselvirkning mellom bruken av disse 
3 plassene. Det har vært ønske om mer aktivitet på Torvet, som nå lider under 
mangel på aktivitet og innhold.  

Byrom som er anbefalt ”grønne” er Kittelsbukt, Jaktekaia og Langbrygga. For 
Jaktekaia kan det også være aktuelt å slippe inn sjø , slik det var tidligere. Dette 
bør avklares når bryggene her skal rehabiliteres.   

Av de 3 store byrommene er det etter planadministrasjonens vurdering ikke ak-
tuelt med gressplener på Torvet eller Sam Eyde.Torvet av historiske begrunnel-
ser, Sam Eyde fordi den har blitt den største konsertarenaen og den viktigste 
politiske appellplassen. Dermed står en igjen med Kanalplassen som det by-
rommet av de tre store som er anbefalt med mer grønt enn i dag.  
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I prosessen har det kun vært ideer for løsninger med mål om å skape debatt og 
vise muligheter. Det understrekes at det er ideer. Grunnet mangel på bud-
sjettrammer er det ikke blitt fysiske planer for de ulike plassene.  

Dette betyr at debattene fortsetter og at det ikke er gjort valg av løsninger noe 
sted.  

For å komme videre i formgivning på Kanalplassen og Torvet er det nødvendig å 
svare på: 

1. Skal det holdes fast på vedtatt rolleavklaring og vedtatte premisser i bystyret 
juni 2012? 

 

Da tenkes i første omgang på: 

 Styring av arrangement mellom Torvet, Kanalplassen og Sam Eyde 

 

Arrangementsansvarlige hevder at de aller fleste har preferanser på å bruke 

Kanalplassen framfor Torvet. Stor plass, nærheten til sjøen, ettermiddagssol og 

akustiske forhold trekkes fram, sammen med det nye amfiet og scenen. På den 

annen side kan Torvet få nye planløsninger som gjør det mer attraktivt å være 

der.  

 

Her er arrangement på Kanalplassen med liv og røre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torvet kan også være et intimt og flott sted å være; her besøk fra europeisk marked.   

Alle er enige om at Torvet  trenger nytt liv. Gammeldags torghandel og marked 
hevdes å gi for lite økomisk uttelling og få vil være fast på Torvet å selge. Da må 
det tilrettelegges for så mange andre aktiviteter som mulig.  

Med tilrettelegging og gode planer kan aktiviteter som i dag foregår på Kanal-
plassen også være på Torvet, eller i stedet for. Torvet egner seg i mindre grad til 
større konserter, til det er lydforholdene for dårlige, men mindre arrangement har 
vist seg å funke, senest under Bynatt 2013. Her finnes ulike meninger, men det 
er enighet om at løsning på Torvet må ses i sammenheng med planer for 
Kanalplassen. Det kan ikke flyttes arrangement fra Kanalplassen før det er 
tilrettelagt for samme type arrangement på Torvet.  

Videre planer for byrommene må finne løsninger som medfører at Arendal fort-
setter å være en attraktiv festival-og arrangementsby, men byen skal også gi et 
tilbud om attraktive møteplasser hele året, alle dager.  
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TORVET 

 

Plan må lages i samarbeid med ulike aktører. 

 

Torvet egner seg godt for lekeplass. Vann er alltid populært, særlig sommerdager. 

I prosessen rundt Byplan 2023 har det vært flere møter og ideer rundt hva som 
kan gjøres på torvet. Plass for lek og servering er det stor enighet om og også at  
biltrafikken foran biblioteket må vekk. 

 

Idé  om uteservering ved biblioteket og lekeplass . Fotomontasje av student Malene Rød-
bakk.  

Imidlertid er det mange meninger om det skal være  faste salgsboder eller ikke, 
og om det skal være en eller to fontener. En annen diskusjon har vært om deler 
av Torvet kan være overdekket, som ly for regn.  

 
Idé om overdekning . Inspirasjon fra torg i Romania. Fotomontasje av student Malene 
Rødbakk.  
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Mange ønsker om ulike aktiviteter på Torvet medfører at Torvet på en eller an-

nen måte må soneinndeles.  

Barnehage på Torvet har også vært  oppe som et forslag, men dette har ikke fått 

en endelig avklaring.   

Spørsmålet om å flytte barnetogavslutning til Sam Eydes plass er kommet opp, 

som følge av at ideene om faste installasjoner på Torvet vil medføre mangel på 

plass. Dette vil bli testet ut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAM EYDES PLASS 

Sam Eydes plass bør være byens aktivum og politiske arena, konsert-
sted, møtested, se og bli sett sted, vrimleplass. Bruken krever hardt be-
legg,. Grønne innslag må være i form av trerekker og planterabbater i 
kantene, slik som nå, samt flyttbare blomsterarrangement.  

 

 

Sam Eydes plass 

Politisk plass-  

Møteplass-

Kollektivpunkt 

Festplass 

Byens aktivum, po-

litiske arena, vrim-

leplass 

 

 

Appeller, info, de-

monstrasjoner, taler, 1. 

mai tog, 17. maitog 

(stenge P. Thomassens 

gate) 

Grønt som innramming og  flytt-

bare konstruksjo-

ner/blomsterarrangement 

Forbedring; skøyteis, vann-

fontene, UU, vedl.hold 

trapp, mer søppelkasser, 

belsyning til jul, talestol, 

sykkelparkering 

Konserter, arrange-

ment, opptredener 

Ikke ønsket til salg, markedsføring, 

foruten kafé Buen. Føringer gitt i 

bystyresaker.  

Ikke ønskelig med leke-

plassutstyr, faste installa-

sjoner. Hardt belegg 
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Sam Eydes plass har blitt en politisk plass, naturlig nok utenfor rådhuset.  

 

LANGBRYGGA 

Etter at Pollen P-hus ble åpnet er det ikke p-plasser på Ytre Langbrygga lenger. 

Her har vært vist gode ideer for i stedet å få på plass grønne plener, sitteplasser, 

trerekke, strandpromenade. Gjennomføring krever finansiering.  

 

 

Idé om sand/sitteplass. Fotomontasje av student Malene Rødbakk.  

 

 
Prinsippskisse inndeling med grønne flater, strandpromenade og plasssannelse. AK.  

 

  

Idé om opphøyet gressflate, treplanting , strandpromenade og sittekant. Fotomontasje av 
student Malene Rødbakk. 

Fra Vitenplassen i Barbu til Grandhjørnet er det planlagt og bygget et utomhus-
anlegg  som vil bli svært attraktivt for byen, med små plassdannelser, gressple-
ner og lekeutstyr. Nå mangler bare en tilsvarende flott opparbeidelse innover 
mot byen på Langbrygga, slik ideene på bildet over til høyre viser. Bro over Pol-
len må også diskuteres i forbindelse med opparbeidelse av Yre Langbrygge.  
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Fra Grandhjørnet og mot Vitenplassen er det opparbeidet flere fine plasser langs sjøpro-
menaden .  Planer: Asplan-Viak 
 
 

 
Ideer for Langbrygga.  Ilustrasjon: Rambøll 
 

TEATERPLASSEN 

Rundt 1811 ble byens teater; Comediehuset bygd  på  denne plassen. Det ble 
revet i 1953 ramponert og slitt. Teaterbygningen ble brukt som lager av tyskerne 
under krigen.  

Plassen ble renovert i forbindelse med oppføringen av Clarion Tyholmen Hotel i 
1980-årene. Det ble da anlagt en liten lekeplass, bord og benker.  

I dag er denne plassen lite benyttet - Mange mener dette i stor grad skyldes  at 
den er så skyggefull på grunn av de store trærne og hekken rundt. Forslag som 
har vært anbefalt er tynning i vegetasjonen, eventuelt fjerne noen trær og muli-
gens fjerne hekken, for å åpne opp. Videre bør det settes opp nytt og attraktivt 
lekeplassutstyr, eventuelt med gummidekke. Det må lages en plan for alt dette.  

 

BARBU  
Parallelt med Byplan 2023 og byromsanalysen har det foregått et reguleringsar-
beid i Barbu og langs kunnskapshavna. I Barbubukt – østlige deler er det utar-
beidet en illustrasjon eller et forslag til utomhusplan med ideer på hvordan en 
framtidig park kan bli i Barbu. Denne ble laget etter et åpent 
møte/arbeidsverksted. Her kom det innspill som viste at det var et stort flertall for 
at parken skulle legge til rette for aktivitet, helst både sommer og vinter. Det var 
ønskelig at en framtidig park skulle legge til rette for bading, lek, ballspill og ple-
ner til å sitte ned på og sole seg på . I  forslag til utomhusplan er det funnet plass 
for alt dette plassert innenfor et parkområde på ca 5 daa. Se illustrasjon neste 
side. I reguleringsplanen for Barbubukt er det stilt krav om en utomhusplan for 
parken. Denne vl bli utarbeidet for politisk behandling . Utkastet som vil bli jobbet 
videre med er vist i illustrasjon neste side.  
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Forslag til utomhusplan i Barbubukt- skisseutkast. Illustrasjon Asplan Viak 

 

 

3.5 Handling og tiltak - De viktigste anbefalingene  

1. Holde fast ved premisser, funksjons-og rollefordeling som basis for formgiv-
ning på de tre store plassene i byen, jfr bystyrevedtak av 21.06. 2012.  

Dette betyr i hovedtrekk:  
a) Sam Eydes plass: Politisk plass/festplass – Ingen store endringer i form, 
men ønskelig med tilrettelegging for skøyting om vinteren. Flytte 17. mai to-
get hit for å gi flere muligheter for ny formgivning på torvet.  
b) Torvet: Plass for handel, marked , lek, bespisning, underholdning. Behol-
de hardt belegg, dele inn torget i ulike soner med plass for de ulike aktivite-
tene, avklare eventuelt overbygg for handel. Styre flere aktiviteter til torvet.  
c) Kanalplassen: Barne/ungdomsplass, park/rekreasjonsplass, aktivitets-og 
festplass. En formgivning med mer grønne innslag på plassen. Formgivning 
imidlertid avhengig av avklaring med tanke på kanaler. Det anbefales derfor 
å gjennomføre en utredning med fordeler og ulemper  med kanal i forbindel-
se med forestående reguleringsarbeid. Utredningen må ende opp i en anbe-
falt konklusjon med tanke på kanal/ikke kanal/ historisk kanal/ ny kanal/gress 
eller vann i kanal.   

2. Bestille prosjektplaner i henhold til ovenstående når finansieringsmuligheter 
byr seg. Bestillingen må baseres på et forutgåeende samarbeid med alle 
brukere av plassene, jfr. diskusjonene som er belyst i dokumentet. Byrom-
mene skal både være ramme om arrangementer og festivaler, men også 
som gode møteplasser alle dager i året. Planer for Torvet og Kanalplasen 
må ses i nøye sammenheng. 

3. Forbedre sammenhenger mellom byrom og bynære rekreasjonsområder 
gjennom : 
a) Prosjekt  ”Byløypa” – Den grønne ringen 
b) Skilte/merke resten av ”Beinveier” og boliggater som leder fra byen til sjø 
og mark 
c) Videreutvikling –sentrumsnære Strandpromenader 
d) Opprette 2 prosjekt: 1) Historiske ferdselsveier og 2) Barnetråkk 

4. Faste årlige budsjettposter til oppgradering, nyetablering og vedlikehold av 
byrommene,  i tråd med anbefalingene her, se vedlegg. 

5. Vedtak og oppfølging av krav til kvalitet og funksjon for utomhusanlegg (Ut-
omhusnormalen- under behandling) 

6. Fondsavsetting lekeplasser: Mange kommuner benytter fond for å finansi-
ere fellesprosjekter. Dette kan for eksempel benyttes i oppgradering av by-
rom. Nye boligprosjekt i byen vil kreve areal til lekeplasser. Mangel på areal 
kan medføre at boligprosjektene må være med å oppgradere eksisterende 
byrom for å kunne etterfølge kravene. En finansieringsmåte kan være å opp-
rette såkalte lekeplassfond. Hjemmel til å opprette fond vil ligge i det ram-
mevedtak som er fattet som en forutsetning for bruken av utbyggingsavtaler i 

Barbuelva kan forslagsvis fortsette å 
gå i rør under lokk, fram til gangbroa 
som er vist over. Over lokket kan det 
være et grunt vannspeil som kan 
benyttes til vannlek. Hvis dette er 
teknisk og økonomisk mulig vil det gi 
en god sammenheng med det  
foreslåtte lekearealet i planforslaget. 
over.  
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Arendal kommune, jfr. pbl. § 17-2. 
Det er anledning til å opprette fond , jfr.  PBL § 17-3 dersom avtale om dette 
kan karakteriseres som en utbyggingsavtale.  Grensen kan av og til være 
vanskelig å trekke . Det kan for eksempel tenkes at forutsetningene for ut-
bygging er beskrevet i reguleringsplanens rekkefølgekrav og at grunneierne 
skal samarbeide om oppfyllelsen av rekkefølgekrav. Kommunens rolle be-
grenser seg da ofte til å samordne grunneierne, for eksempel gjennom å 
motta økonomiske bidrag og samle dem i et fond el.l. En slik avtale vil være 
å anse som en utbyggingsavtale. Grunnen til dette er at grunneiernes forplik-
telse til å betale følger av avtalen.  Dette skiller den fra planers rekkefølge-
krav, som kun er en sperre for å bygge. 
  

7. Reuleringsstatus 
Pollen:   Uregulert. Bør vurderes regulert i områdeplanen  
Langbrygga:  Uregulert. Bør vurderes regulert i områdeplanen 
Syrdalens hjørne:  Regulert. Bør vurderes omregulert(se tabell bak) 
Inng p-hus Pollen:   Regulert. Bør vurderes omregulert(se tabell bak) 
Torget:  Uregulert. Bør vurderes regulert i områdeplanen 
Kanalplassen: Uregulert. Bør vurderes regulert i områdeplanen 
Andre:   Se tabell i vedlegg 
 

8. Universell utforming: Videreutvikle tidligere registreringer og nylig utarbei-
det ”minuttgangkart” for sentrum, der universell utforming er et av kriteriene. 
Et annet  tiltak kan være å utarbeide et tilgjengelihghetskart, slik de har for   

Bergen sentrum:   
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4. Vedlegg 

4.1 Kronikk: Våre nasjonale gater og plasser 

Denne kronikken stod på trykk i Aftenposten onsdag 11. januar 2012:   
Av veidirektør Terje Moe Gustavsen og riksantikvar Jørn Holme 

Våre nasjonale gater og plasser  

Det er nødvendig med et løft for å sette gater og plasser i våre byer i stand til å 
fylle rollen som helt sentrale arenaer for utviklingen av det norske samfunn og 
demokrati. Gater og plasser har til alle tider formet norske byer og gitt dem iden-
titet. Folk kjenner seg igjen i sin lokale gate, de møtes på fortauet og på torget, til 
hverdag og fest. Har vi forstått de offentlige rommenes betydning for 
byutviklingen og for det livet som leves i byer og tettsteder? Hvordan kan vi plan-
legge bedre byer for fremtiden, der en slik kunnskap legges til grunn?  

Byen som knutepunkt 

Byer har vært anlagt og har utviklet seg i knutepunkter der veier møtes, elver 
krysses eller en havn knytter land og utland sammen, der dalen møter flatlandet, 
der en festning gir beskyttelse. Veien inn til byen omdannes til gate der husfasa-
dene ligger tettere, der aktivitet og samhandling blir mer intens. Gatene krysser 
andre gater, former plasser, gir rom for maktens bygninger og for det allmenne, 
til handel og næringsliv, til underholdning og adspredelse. Gater uttrykker betyd-
ning, noen med et spesielt gatedekke, med belysning og treplanting. Gater for-
teller historier, som en åpen bok, om byens utvikling, ambisjoner og særpreg.  

Endret rolle 

Gjennom de siste hundreårene har gatene endret rolle og karakter i bybildet. 
Utviklingen av transportteknologi har gjort at viktige trafikkårer er lagt utenom 
byene, til et veilandskap preget av fart og effektivitet. Behovet for økt kapasitet, 
for sikkerhet og rasjonell drift har gjort at mange gater er blitt vanskelige å bruke 
for dem som ikke sitter i en bil. Kampen om bruken av gatene er ikke ny – fra 
hestemøkk, kloakk og trengsel fylte smale gateløp til dagens bilgater der gående 
og syklende, barn og gamle kan føle utrygghet og ubehag.  

Vi ser nå i by etter by i Europa at bygatene og plassene som sosiale arenaer 
står foran en oppblomstring. Biltrafikken dempes eller fjernes for at folk igjen skal 
kunne ferdes fritt ute, skal kunne møtes, snakke sammen uten å overdøves, sitte 
ned på benker eller utekafeer, eller bare være til stede, alene eller sammen med 
andre. Det er kanskje ikke overraskende at dette er en utvikling vi nå også ser i 
norske byer. Folk har kanskje mer tid utenom arbeid og hjem, vi reiser i andre 

land og opplever gleden ved det sosiale og kulturelle livet ute i det offentlige 
rommet.  

Offentlige rom 

Det er ikke bare i hverdagene, i sommerdagene og de tidlige høstkveldene at vi 
ser gaterommenes betydning. Kommunevalget utspilles fra stands og folkemøter 
på torgene. 17. mai-togene markerer hovedgater og byens akser. Demonstra-
sjoner og  

markeringer foregår i det offentlige rommet, ikke bare når regimer utfordres i 
verdensmetropolene men også, på fredeligste vis, i vårt eget land. Vi så nylig, 
etter terrorangrepet 22. juli, hvorledes folk samlet seg på gater og torg i norske 
byer, impulsivt omdannet med blomster og lys til samfunnets viktigste arenaer 
for samvær, seremoni og markering av medfølelse og fellesskap.  

Den amerikanske sosiologen Richard Sennett har definert byen som «det stedet 
der du møter den fremmede». Det er ute i det offentlige rommet vi møter de som 
er fremmede for oss, ansikt til ansikt. Inviterende og inkluderende offentlige rom 
er trolig en nødvendighet for utviklingen av et tolerant samfunn og for et åpent 
demokrati.  

Invitasjon til en nasjonal dugnad 

Om vi vil forstå den norske urbaniseringen gjennom de siste hundreårene treng-
er vi å verdsette det offentlige rommets betydning, ikke bare som transportkanal 
men også som sosial, politisk og kulturell arena. I vårt arbeid med en mer miljø-
vennlig byutvikling trenger vi å legge stor vekt på gatens og plassens historiske 
rolle og betydning som offentlighetens arena. Riksantikvaren og Statens vegve-
sen ønsker å skape økt bevissthet om gaters og plassers betydning. Dette øns-
ker vi å gjøre ved å invitere til en nasjonal dugnad for å heve kvaliteten ved noen 
av nasjonens viktige fellesområder.  

Vi ønsker å se på hvilken rolle disse gatene og plassene kan få i en fremtidig 
byutvikling, utformet med miljøvennlig omtanke. Kan vi gjøre noe med gatedek-
ket, belysningen, beplantningen, med skiltingen og fortellingene om historisk 
betydning, med møbleringen i gatene, med fasadelivet og arkitekturen, med 
aktiviteten som legges ut i gaterommet, med kunstnerisk utsmykking? Kan vi få 
til bedre vedlikeholds- og driftsprogrammer, både i offentlig og i privat regi?  

Høy kvalitet 

Dette handler både om den store historien – om byens struktur og helhet, og om 
den lille historien, om gatedekket, den rette lyktestolpen, den rene benken, det 
friske vannet i fontenen, den gode informasjonen om hvor du er og hva som 
skjer. Vi er blitt godt vant her i landet, i de private hjem. Nå forventer vi også høy 
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kvalitet ute i det offentlige rommet, og det vil vi faktisk kunne bidra til at vi får. 
Riksantikvaren arbeider aktivt med historiske bymiljøer, og Statens vegvesen 
fokuserer på byenes behov og kvalitet i bymiljøets utforming.  

Om vi vil gjøre noe med de norske bygatene og plassene er det ikke tilstrekkelig 
å komme inspirert hjem fra byer med lengre bytradisjoner. Vi må bygge på lokal 
stolthet og lokalt engasjement, fra fylkeskommuner og kommuner, foreninger og 
lag og hele lokalbefolkningen. Det bør være mulig å sette i gang et nasjonalt 
program som, med vår tids visuelle uttrykk, tekniske løsninger og ressurser, gir 
byenes viktige offentlige rom den brukbarhet og verdighet som deres historiske 
betydning kan tilsi.  

Felles løft 

Riksantikvaren og veidirektøren foreslår sammen at det i anledning grunnlovsju-
bileet i 2014 inviteres til et felles nasjonalt og lokalt løft for å sette gater og plas-
ser i våre byer i stand til å fylle rollen som helt sentrale arenaer for utviklingen av 
det norske samfunnet og det norske demokratiet. 
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4.2    Oversikt over byrom i sentrum. Planstatus- Funksjon og formgivning – vedtatt i bystyret i 2012.  
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